Proces Verbal
incheiat astazi 30 august 2016
In sedinta ordinara a Consiliului local Pogoanele

Sedinta ordinara a Consiliului local se desfasoara la data si ora stabilita pe ordinea de zi
respectiv in data de 30 august a.c, orele 13.00, in prezenta tuturor consilierilor locali.
La sedinta sunt prezenti primarul orasului Pogoanele, d.l Dumitrascu Florin si
administratorul public, d.l Stancu Sandu .
Presedintele de sedinta, d.na Gradina Maria da citire procesului verbal al sedintei
anterioare a Consiliului local Pogoanele. Nefiind discutii s-a supus la vot, votandu-se in
unanimitate pentru aprobarea acestuia.
In continuare, presedintele de sedinta propune modificarea ordinii de zi, prin adaugarea a
doua proiecte de hotarare si anume:
- actualizarea pretului la serviciile de vidanjat ape uzate si transport ape uzate ;
- completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Orasului
Pogoanele cu investitia “Sistem de alimentare cu apa a satului Caldarasti, oras Pogoanele,
judetul Buzau” si predarea acesteia catre operatorul zonal – Compania de Apa SA Buzau .
Propunerea de modificare a ordinii de zi a fost aprobata de catre toti consilierii .
S-a trecut la discutarea si votarea proiectelor de hotarari, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru
anul 2016 prin virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar .
Proiectul de hotarare, impreuna cu referatele Liceelor din orasul Pogoanele si referatul
Compartimentului de contabilitate sunt prezentate de catre secretarul orasului Pogoanele .
Proiectul de hotarare, avizat favorabil de Comisia de specialitate a Consiliului local, a fost
supus aprobarii si votat cu unanimitate de voturi .
2. Proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului orasului Pogoanele, judeţul Buzău .
Proiectul de hotarare prezentat de primarul orasului Pogoanele a fost avizat favorabil de
Comisia de specialitate a Consiliului Local . La solicitare d.nei Gradina Maria, presedinte de
sedinta, s-au facut urmatoarele propuneri : d.l Vlad Niculaie, propus de catre d.l Stan Tudor si
d.l Dumitru Constantin, propus de catre d.l Obiala Ion . S-au intocmit buletinele de vot de
catre secretarul orasului, s-a inmanat cate un exemplar fiecarului consilier si li s-a adus la
cunostinta ca trebuie sa bifeze cu “X” in dreptul consilierului dorit ca viceprimar . Dupa votare
Comisia de validare a Consiliului local Pogoanele a procedat la centralizarea voturilor unde a
constatat ca d.l Vlad Niculaie a primit un numar de 12 voturi iar d.l Dumitru Constantin un
numar de 3 voturi . In consecinta Comisia de validare si-a dat acordul favorabil proiectului de
hotarare si validarii d.lui Vlad Niculaie in functia de viceprimar, conform voturilor exprimate .
3. Proiectul de hotarare privind actualizarea pretului la serviciile de vidanjat ape uzate si
transport ape uzate.
Proiectul de hotarare prezentat de secretarul orasului Pogoanele, urmare referatului d.lui
Apostol Alexandru, sef serviciu gospodarie comunala si adresei Companiei de Apa SA Buzau
prin care ne comunica noile tarife pentru deversarea apelor uzate in reteaua publica de
canalizare, avizat favorabil de Comisia de specialitate a Consiliului Local, a fost votat in
unanimitate .

4. Proiectul de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al Orasului Pogoanele cu investitia “Sistem de alimentare cu apa a satului
Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau” si predarea acesteia catre operatorul zonal –
Compania de Apa SA Buzau .
Proiectul, prezentat de catre secretarul orasului Pogoanele are ca intentie inregistrarea in
domeniul public al localitatii a investitiei – sistem de alimentare cu apa a satului Caldarasti investitie finalizata precum si predarea acesteia catre operatorul zonal – Compania de Apa SA
Buzau . Proiectul, avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului local, a fost supus
votului si votat in unanimitate de catre consilierii locali .
5.Probleme curente si diverse :
- se da citire cererii SC Remedica 94 SRL de prelungire a contractului de inchiriere pentru
spatiul in care isi desfasoara activitatea de farmacie la imobilul din satul Caldarasti . Cererea
avizata favorabil de catre Comisia de specialitate a Consiliului local a fost aprobata in
unanimitate de toti consilierii locali, cu prelungire pana la data de 31 decembrie 2017 .
- se da citire cererii d.lui Tudor Paul Puiu privind incheierea unui contract de inchiriere pentru
o suprafata de 9 mp. in vederea amplasarii unei magazii de lemne . Cererea avizata favorabil
de catre Comisia de specialitate a Consiliului local a fost aprobata in unanimitate de toti
consilierii locali, cu inchiriere pana la 31 decembrie 2017 si prelungire anuala .
- se prezinta solicitarea SC Almatar Trans SRL, care solicita emiterea unui acord de principiu
pentru amplasarea si accesul si executarea de lucrari in zona drumului national DN2C . Avizata
favorabil de Comisia de specialitate, cererea a fost aprobata in unanimitate de consilierii locali.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, astazi 30 august 2016 .
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